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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE SÓLLER

18954

Aprovació definitiva del Reglament de la pista d'skate a Son Angelats

Per acord de Ple de data 6 d'agost de 2013, es va aprovar inicialment el reglament de la pista d'ús d'Skate a Son Angelats. Finalitzat el període
d'exposició pública i, atès que no s'han presentat al·legacions, s'aprova definitivament l'esmentat reglament i per aquest motiu, es publica el
text íntegre de l'esmentat acord, que és el següent:
Reglament de la pista d'skate a Son Angelats.
PRELIMINAR
1. La present normativa té per objecte regular el funcionament general de la pista d'Skate a Son Angelats, essent d’obligatori compliment per
a tota persona que pugui accedir a la mateixa.
2. Tots els articles de la present normativa que fan referència a expressions o noms masculí o femení, seran referits sempre per ambdues
opcions, de tal manera que el llenguatge utilitzat pot considerar-se no discriminatori per raons de sexe.
3. L’accés a la pista d'Skate suposa l’acceptació de la present normativa i el compromís del seu compliment. Els/les usuaris/es i públic han de
seguir en tot moment les instruccions e indicacions del personal de servei de la instal·lació. L’incompliment d’alguna d’aquestes normes
suposarà la finalització de l’activitat a realitzar per part de les persones usuàries.
4. Es podrà practicar l'activitat esportiva per la qual està específicament preparat.
ACCÉS
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USUARIS
5. Qualsevol persona major d’edat o menor d'edat (amb la pertinent autorització paterna/materna/tutela), resident a Sóller, els/les menors de
10 anys que vulguin usar la instal·lació ho hauran de fer acompanyats d'una persona major d'edat; sempre que respecti la present normativa.
6. És d'obligat compliment identificar-se amb el DNI/NIE o document acreditatiu de la seva identitat, quan així sigui requerit.
7. Per accedir a la pista d'Skate s'haurà de deixar a la recepció de Son Angelats el carnet d'usuari/a de la pista d'Skate, per a l'obtenció de la
clau que dóna accés a la pista d'Skate Park. Aquest carnet és personal i intransferible i s'obté emplenant el full d'inscripció a la mateixa
recepció de Son Angelats.
8. Està prohibida l'entrada de qualsevol tipus de vehicle amb motor.
9. Obligació d'utilitzar la instal·lació conforme al disposat en aquesta normativa i de les indicacions d'ús del personal.
10. Fer ús de la instal·lació i del seu equipament, tenint en compte que qualsevol ruptura o desperfecte ocasionat per negligència anirà per
compte del/la responsable de l'acte.
11. Comportar-se correctament dins la instal·lació
12. Comunicar al personal de la instal·lació les anomalies de funcionament, ruptures, deficiències o incompliment del disposat en la present
normativa.
13. Obligació compliment qualsevol altres obligatorietats que venguin reconegudes per la legislació vigent i pel disposat en la present
ordenança.
14. No es permet menjar cap tipus d'aliment amb clovella, com puguin ser pipes, cacauets, pistatxos, etc...
15. En compliment del RD 203/2010 es prohibeix la venda e introducció al recinte de: begudes embotellades, que es serviran en tassons de
plàstic o similar; de qualsevol tipus d’arma u objectes que puguin produir els mateixos efectes i productes inflamables, fumífers o
pirotècnics; i de productes que superin els 500gr de pes o els 500ml de volum i es puguin utilitzar com elements llancívols. Així mateix es
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prohibeix la introducció al recinte d’envasos metàl·lics, de vidre, ceràmica, fusta o materials similars; qualsevol tipus de beguda alcohòlica i
substància estupefaent, psicotròpica, estimulant o anàloga. Així com pancartes o símbols que impliquin incitació a la violència.
PREUS I TAXES
16. Es regularà mitjançant ordenança fiscal una taxa d'utilització.
HORARIS
17. Els horaris d’obertura i tancament son públics i es detallen en aquesta ordenança
IMATGE
18. L'usuari/a de la instal·lació autoritza a l'entitat gestora a poder recollir imatges amb finalitats únicament de divulgació educativa, a
excepció dels/les menors d'edat on s'haurà de tenir autorització expressa del pare/mare/tutor/a legal.
UTILITZACIÓ
ÚS CORRECTE DELS ESPAIS ESPORTIUS
19. Està prohibit fumar, menjar i entrar begudes envasades en vidre als espais esportius
20.Està prohibit llançar o dipositar objectes de rebuig fora de les papereres habilitades a l’efecte.
21. L’ús dels diferents espais esportius es farà amb roba i/o calçat adequat.
22. No es permet l’accés a animals, a excepció dels cans guia segons normativa d'accés per a persones amb discapacitat amb animals
d'assistència.
23. Prohibit realitzar actes que atemptin contra la dignitat de les demés persones usuàries.
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24. A la pista d'Skate només es poden utilitzar monopatí i patins, qualsevol altra modalitat no està permesa.
25. És obligatori l'ús d'un casc homologat, en cas de no portar-ne la persona usuària serà desallotjada de la instal·lació; es recomana també
l'ús de genolleres i colzeres.
26. És obligatori patinar amb precaució i evitar col·lisions amb altres.
27. No està permès posar obstacles addicionals, com cera en la mini rampa, bicicletes o qualsevol altre objecte.
28. No es permeten espectadors dins de la zona de rampes.
HORARIS
29. HORARI GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ
OBERTURA

TANCAMENT

De dilluns a divendres

8.00h

21.30h

Dissabtes

8.00h.

21.00h.

Diumenges i festius

8.30h

14.00h

Tancat

25 Desembre
1 Gener
Diumenge de Pasqua
Firó
24 d'Agost ,Sant Bartomeu.
De l'1 al 16 de setembre tancament de les instal·lacions per
manteniment.

30. Segons el calendari laboral en vigor es determinaran horaris específics d'obertura i tancament atès els dies festius oficialment aprovats.
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31. No està permès la utilització de la instal·lació abans o després d'aquests horaris.
SANCIONS
32. L'incompliment del que s'especifica en aquesta normativa serà objecte de sanció tant d'amonestació verbal com d'advertència per escrit,
podent arribar a la retirada del carnet després de reiterades cridades d'atenció.
33. Independentment de les sancions, si la infracció ocasionàs un deteriorament, trencament o desperfecte d'algun element de la instal·lació,
l'infractor/a haurà d'abonar l'import de les reparacions o reposició de materials que hagués de realitzar-se.
34. Dels danys ocasionats per persones menors d'edat seran responsables els seus pares, mares, tutors/es o les persones que els/les tenen baix
custòdia.
35. Davant una alteració de l'ordre de funcionament de la instal·lació per part de les persones usuàries, la instal·lació Son Angelats es reserva
el dret de prendre les mesures que consideri oportunes. L'entitat gestora, a través de les seves persones responsables i del personal de la
instal·lació, pot negar l'accés o expulsar aquelles persones que no compleixin de forma reiterada alguna de les normes d'aquest reglament (o
altre normativa aplicable) o si les seves accions posen en perill la seguretat o tranquil·litat dels usuaris/es.
36. Contra els acords adoptats, podran interposar els recursos que estimin oportuns, de conformitat amb el que està disposat en la Llei de
Procediment Administratiu. No obstant, en el cas que l'usuari/a actuï de forma notòriament contrària al present reglament , el personal de la
instal·lació està autoritzat per exigir a l'usuari/a que abandoni les instal·lacions, o requerir la presència de les forces de seguretat, si la gravetat
del cas així ho exigís, sense perjudici de les posteriors accions aplicables al cas.

Sóller, 11 d'octubre de 2013.
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El Batle,
Carlos Simarro Vicens.
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